
Projeto Primeiro Saque
Projeto aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte

Ano IV



nossa missão
Proporcionar aulas de tênis, atividades culturais,

reforço escolar, alimentação saudável, yoga,

meditação e acompanhamento psicológico,

visando o desenvolvimento físico, emocional,

cognitivo e espiritual de crianças moradoras de

bairros socialmente vulneráveis de Canoas.



SOBRE O PROJETO

O Projeto Primeiro Saque Ano IV

tem o intuito de usar a educação,

a arte, o esporte e o

autoconhecimento como

ferramentas para o

desenvolvimento pleno do ser

humano, e, como consequência

uma sociedade mais justa,

pacífica e sustentável.



SOBRE O PROJETO

Sendo uma continuação do

trabalho realizado desde 2014, que

vem promovendo e desenvolvendo o

Futebol, Capoeira e Tênis através

de aulas para crianças e

adolescentes como uma alternativa

de educar através do esporte,

fortalecendo assim a autoestima, o

senso de pertencimento e

responsabilidade como indivíduo

integrante da sociedade.



SOBRE O PROJETO

Este projeto se enquadra na

manifestação educacional. 

Sua execução terá 50% das vagas

para  estudantes regularmente

matriculados em instituição de

ensino da rede pública de ensino.

As atividades serão para 80

alunos (entre 6 e 16 anos), três

vezes por semana, divididos em 6

turmas, e cada turma montada

conforme idade. 



Nossos Valores

AMOR

COMPAIXÃO

EMPATIA

SOLIDARIEDADE

DISCIPLINA

LIBERDADE

RESPEITO

AUTONOMIA



Tênis

Oficinas de receitas saudáveis

na cozinha

Horta Sustentável

Oficina Cultural

Prática de Auto Conhecimento

Reforço Escolar

Yoga

Meditação

ATIVIDADES



Este projeto realiza práticas alinhadas com os objetivos da Agenda 2030 da ONU.



O projeto está localizado na cidade de

Canoas/RS nas instalações do Canoas

Tênis Clube (Avenida Inconfidência, 740).



R$ 290.779,57
VALOR DO PROJETO

12 MESES
PER ÍODO DE  EXECUÇÃO



14 - Processo: 71000.014108/2021-61

Proponente: ATECCA-ASSOC Amigos do Tenis, Assist

Social, Educacao e Cultura pra Criancas e Adolescentes

Título: Primeiro Saque - Ano IV

Registro: 2100115

Manifestação Desportiva: Desporto Educacional

CNPJ: 21.337.089/0001-56

Cidade: Canoas UF: RS

Valor autorizado para captação: R$ 290.779,57

Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3866 DV: 0

Conta Corrente (Captação) vinculada nº 29498-5

Período de Captação até: 14/04/2023

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO DIA 20 DE ABRIL DE 2021  COM

A AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO,

APROVADO NA REUNIÃO DO DIA 14 DE

ABRIL DE 2021.



A Lei Nº 11.438/06, estabelece que possa ser deduzido do

imposto de renda devido, apurado na declaração de ajuste

anual pelas pessoas físicas ou em cada período de

apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada

com base no lucro real, os valores despendidos a título de

patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos

e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério da

Cidadania - Secretaria Especial do Esporte.

 A Lei de
Incentivo ao

Esporte
Pessoas Físicas: podem
destinar até 6% do imposto
de renda anual devido
(declaração na forma
completa) para o Projeto.

Pessoas Jurídicas: podem
destinar até 1% do imposto
de renda anual devido (desde
que tributadas pelo lucro
real) para o Projeto.



EMPRESAS QUE JÁ
PATROCINARAM



NOSSOS PARCEIROS



REPORTAGENS

Reportagem Diár io de CanoasReportagem Gaúcha ZH

Fund. Maur íc io Si rotsky Sobr inho

https://www.diariodecanoas.com.br/noticias/regiao/2020/01/26/projeto-primeiro-saque.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2018/09/projeto-social-de-canoas-precisa-arrecadar-r-14-mil-ate-o-final-de-outubro-cjm9l7jhu02ik01px0wuzo8rf.html
https://www.youtube.com/watch?v=g__tPST6N2s
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Direito de uso do Selo de Patrocinador
Oficial do projeto;
Aplicação de Logomarca em 2 (dois)
Banner 1,0m X 1,30m;
Aplicação de Logomarca em 1 (uma) Faixa
10m x 1,40m;
Aplicação da Logomarca em 2 (duas)
Faixa de 4,0m X 0,70m (a faixa e o banner
serão colocados no local de execução do
Projeto);
Aplicação da Logomarca nas Bermudas,
Camisetas, Jalecos e Kimonos;

Aplicação da logomarca da empresa no

Site da Associação;

Publicações periódicas com a aplicação

da Logomarca nas Redes Sociais do

Projetos (Facebook e Instagram);

Também temos a possibilidade de

auxiliar em ativação sobre produtos,

serviços da empresa, bem como, outras

ações de interesse da empresa que

possam aumentar a visibilidade do

patrocínio.



Contamos com seu apoio para

continuarmos transformando vidas

através do Esporte!

https://www.facebook.com/projetoprimeirosaque/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/projetoprimeirosaque/
http://www.projetoprimeirosaque.com.br/

